
LOTTE BLIDDAL – det korte bestyrelses-CV 

 VIDEOPRÆSENTATION AF MIT BESTYRELSESKANDIDATUR (2 ½ MINUTTER): https://www.youtube.com/watch?v=7pW2f3k931E                   2022-12 

HVEM?  
 

KVALIFIKATIONER? 
 

PERSONLIGE 
KOMPETENCER? 
 

FAGLIGE 
KOMPETENCER? 
(bestyrelsesmedlem) 

RESSOURCER? 
 

TYPE I HENHOLD TIL 
ENNEAGRAM-TEST? 
 

 
Lotte Bliddal  
Jasminalle 6 
6920 
Videbæk  
 
Fødselsår: 
1972 
 
Køn: 
Kvinde 
 
Mail: 
Arbejde: 
lb@paulex.dk 
Privat: 
lottebliddal@ 
gmail.com 
 
Telefon: 
Arbejde: 
97172244 
Mobil (altid 
på lydløs):  
40442775 
 
LinkedIn: 
lottebliddal  

 

1. Har arbejdet i og 
med bestyrelser 
siden 1998 i 
selskaber, fonde og 
foreninger inkl. 
bestyrelsesleder/-
formand siden 2013 
og fortsat 

2. Advokat med 
møderet for 
Højesteret og 
uddannet jurist fra 
Aarhus Universitet 
januar 1998 og 
siden da været i 
advokatbranchen 

3. Uddannet 
bestyrelsesleder 
”Chairperson” i 
november 2022 via 
Board Education 
(v/Peter Agergaard) 

4. Uddannet 
konfliktmægler/me-
diator i 2010 via 
Danske Advokater 

5. Modtaget  
Innovationspris i 
2008 

6. Nomineret til Årets 
Erhvervskvinde 
2014 

1. Principfast 
2. Engageret 
3. Direkte 
4. Troværdig 
5. Nærværende 
6. Beslutsom 
7. Analytisk 
8. Lydhør 
9. Konstruktiv 
10. Humørfyldt 

Øvrige ord: 
Derudover 
anser jeg mig 
selv som 
værende modig, 
forandringsvillig 
og ukuelig, når 
jeg tror på, at 
noget er både 
vigtigt og rigtigt.  
 
Motivationsfak- 
torer: 
Udvikling og 
præstation med 
det mål at have 
det sjovt og 
gøre mit bedste. 

1. har stor erfaring som 
formidler og kan 
udtrykke mig klart og 
forståeligt både mundtligt 
og skriftligt 

2. kan anvende mit 
kendskab til innovation, 
udvikling og abstrakt 
tænkning  

3. kan fortolke lovgivning 
og give juridisk 
rådgivning 

4. kan udvikle og håndtere 
nye arbejdsmetoder i og 
med bestyrelsen og få 
folk med mig 

5. har stor viden og erfaring 
med forandringsledelse 
og inddragelse af ledelse 
og medarbejdere ved 
organisationsudvikling  

6. har erfaring med 
strategiudarbejdelse og 
eksekvering 

7. har en solid interview og 
samtaleteknik  

8. kan yde ad hoc hjælp og 
sparring inden for 
ledelsesopgaver  

9. er god til at opsøge ny 
viden, dykke ned i nye 
områder og omsætte til 
strategi og handleplan  

1. menneskeligt og 
mentalt overskud 

2. ønske om at udbrede 
UBUNTU (en livsstil, 
som symboliserer 
menneskelighed og 
gensidig afhængighed 
af hinanden. Vi er kun 
noget i relationer til 
andre).  

3. Udøver en ledelsesstil, 
der er baseret på 
kærlighedens præmis i 
troen på den anden 

4. deler af min viden, 
blogger, 
klummeskribent, 
paneldebatdeltager, 
kronikker og 
debatindlæg m.m. 

5. Erfaring med TV 
 
FOKUSOMRÅDE: 

Menneskelig og 
strategisk/forretnings-
mæssig værdiskabelse 
 
EKSPERTISE: 
Fonde og selskaber  
 
BRANCHER: 
Sociale opholds-
steder, uddannelse og 
undervisning, el-
installationsbrancen 

1. 55% = TYPE 1 
”Perfektionisten/Reformatoren” 
Denne rolle identificerer jeg mig 
med i relation til min 
advokatgerning og i relation til 
min sagsbehandling og de 
opgaver, som jeg påtager mig  

2. 49% = TYPE 7 
”Eventyreren/Entusiasten” 
Denne rolle identificerer jeg mig 
med i relation til min ledelsesstil 
og samværet med andre 

3. 41%= TYPE 3 ”Udretteren” 
Denne rolle identificerer jeg mig 
med i relation til 
forretningsudvikling og 
implementering 

 
Som bestyrelsesleder og menigt 
medlem af en bestyrelse oplever 
jeg, at jeg er i stand til at trække 
på de tre typer og tilpasse mig 
den konkrete situation med det 
mål at tilføre det, den mangler. 
 
LEDELSESFILOSOFI: 
Jeg tror på UBUNTU og på, at 
hvis jeg er god, så gør jeg dig god, 
og så gør du en anden god. Jeg vil 
UBUNTU og har et mål og 
oprigtigt ønske om at spille alle 
omkring mig gode og selv blive 
bedre. 
 
Jeg tror på, at vi mennesker gør 
det så godt, vi kan, og at vi alle 



7. Fast paneldeltager i 
TV-programmet 
”Hånden på 
Hjertet” (program a 
la Mads og 
Monopolet) i 2009-
2010 på TV Midt 
Vest (”learning by 
doing”) 

8. Ejerleder af  og 
direktør i Advokat-
huset Bliddal siden 
2006 og siden 
1.12.2021 som 
eneejer. 
 
 

 

10. kan konfliktmægle og 
mediere ved uenigheder i 
ejerkreds, bestyrelse eller 
ledelse 

11. kan anvende min viden 
om ejerforforhold, exit-
programmer og 
virksomhedsoverdragelser 

12. er god til at give 
konstruktiv kritik og få 
det bedste frem i andre 

13. kan arbejde i 
værdiskabende bestyrelser 

 
NUVÆRENDE BEST: 
1. Viftrup Jespersen A/S 

(formand fra 2015 og 
fortsat): Elinstallations-
branchen 

2. Bakkely Fonden på Mors 
(formand fra 2012 og 
fortsat): Opholdssted 

3. Fonden for Vestjyllands 
Kunstpavillon, Videbæk:  
(medlem siden 2012 og 
fortsat) Kunst, 
(Erhvervsdrivende fond) 

4. Langvadbjerg Fonden/ 
Autismecenter Vest 
(medlem siden 2010 og 
fortsat): Uddannelsescenter 
(Erhvervsdrivende Fond) 

5. Handelsbankens Bankråd 
fra 2008 til 2022 
(formand i perioden 2016 
til 2020) Jyske Bank har 
købt Handelsbanken 

6. Advisory Board – 
Amonyx ApS (medlem 
siden 2019 og fortsat) 

har et oprigtigt ønske om at skabe 
værdi for os selv og andre.  
 
Jeg tror på, at man viser sit værd 
ved at gøre noget svært. 

 

Klumme om min efteruddannelse som bestyrelsesleder: 
https://www.linkedin.com/pulse/efteruddannelse-fra-pligt-til-lyst-lotte-

bliddal/?trackingId=VSBsz%2BZDT7SamsMVIe6yNg%3D%3D  
 

Link til mere info om mig som bestyrelsesmedlem: 
https://www.paulex.dk/erhverv/bestyrelsesarbejde.aspx  

 
Min blog hvorfra jeg fortæller om ting som betyder noget for mig: 

www.lotte-bliddal.dk  
 

Kontakt for uddybende bestyrelses-CV: lb@paulex.dk  
 


